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AIC-UNICONX PROJECT

UNI : UNIVERSITY มหาวิทยาลยั 

CO มคีวามหมาย2 ส่วนคือ

1) COLLAGE วิทยาลยั 

2) CO:COMPANY บริษทั(มหาชน),SME,วิสาหกิจชุมชน,วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

N : NETWORKING ภาคีเครือข่าย 

X : EXPANSION เพ่ือให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศโดยเพ่ิมโอกาสให้

ชุมชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพการดาํเนินโครงการ

เกษตรทนัสมยั-ยูนิคอนเอกซ์สู่ความยัง่ยืน
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ

ทมีงานผู้นําเกษตรกร,อกม,ผู้นํากลุ่ม

วสิาหกจิชุมชน และ ผู้นําชุมชน

วสิาหกจิสังคม และผู้ประกอบการ SME

ทมีงานชุมชน,ผู้ประสานงานภาคการผลติของเกษตรกรและงานวจัิย

ทมีกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

นักศึกษาเรียน/นักศึกษา ทมีกลุ่มบุคคลธรรมดา (ประเภทนักศึกษา)

ประชาชนในพืน้ทีแ่ต่ละ

จังหวดั (77 จังหวดั)
ทมีกลุ่มบุคคลธรรมดา (ประเภทประชาชนในพืน้ที)่

ศูนย์ AIC ประจําจังหวดัและวทิยากรจิตอาสา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทมีงานผู้ประสานงานการฝึกอบรมและพฒันาผุ้ประกอบการ

การเกษตรทันสมัย

มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั

ภาคประชาชนและประชาสังคม
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ

1 จงัหวดั 1 Crowndfunding

1 จังหวดั 1 Crowndfunding

โครงการพฒันาการเกษตรท่ีเป็นระบบการตลาดนาํการผลิตและพฒันาสู่ความย ัง่ยนื

โดยมีแผนการทาํโครงการพึ่งพาตนเองไดภ้ายใน 5 ปี

โดยเนน้เกษตรปลอดภยัและ/หรือ เกษตรอินทรีย,์การเกษตรแม่นยาํเพื่อลดตน้ทุนการ

ผลิตต่อไร่,เศรษฐกิจหมุนเวยีน,ส่งเสริมใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงและเช่ือมโยงสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อเสริมสร้างความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี

ทมีงานชุมชนและผู้ประสานงานภาคการผลติของเกษตรกร : ดูแลการผลติและ

การส่งมอบสินค้าการเกษตร 

และ นวตักรรมทางเทคโนโลยทีางการเกษตร  (มหาวทิยาลยัและศูนย์AIC)
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ

1 จงัหวดั 1 Crowndfunding

ทมีงานผู้ประสานงานการฝึกอบรมและพฒันาผุ้ประกอบการการเกษตรทนัสมัย : 

ศูนย์ AIC ประจําจังหวดัรวบรวมข้อมูลสินค้าและผลติผลทางการเกษตรเพ่ือทาํ

ฐานข้อมูลในการจําหน่ายและกระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและผู้ซ้ือ

การจัดการแข่งขนั ป้ันดาวเกษตร 4.0 (การตลาดนําการผลติ)

มกีารแข่งขนัประเภททมี(ทมีละ 5 คน) 3 ประเภท

1.ประเภท ทมีผู้ประกอบการรายย่อย

2.ประเภท นักเรียน นักศึกษา

3.ประเภทประชาชนทัว่ไป

โดยทาํโครงสร้างราคาตามระบบธุรกจิ มทีมีงาน AIC (ส่วนกลางเป็นพี่

เลีย้ง) เพ่ือนําไปใช้ในโครงการ ป้ันดาวเกษตร4.0
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-การตลาด

การจดัการแข่งขนัป้ันดาวเกษตร-ดาวการตลาด 4.0

เพ่ือคดัเลือกทีมเข้ารอบระดบัจงัหวดั

ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรผูส้นใจเขา้ทาํการแข่งขนั “ป้ันดาวเกษตร4.0-การตลาด”

ผูผ้า่นการคดัเลือกเขา้การแข่งขนัระดบัจงัหวดั

1.จะไดรั้บการฝึกอบรมกบัเหล่ากูรูทางดา้นการตลาดออนไลน์ผา่นระบบออนไลน์

และออฟไลน์เพื่อปูพื้นฐานการทาํธุรกิจออนไลน์อยา่งมืออาชีพ

2.มีรายไดจ้ากการ Liveสด เม่ือจาํหน่ายสินคา้การเกษตรในจงัหวดัทอ้งถ่ินท่ีสังกดั

3.ไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ ในการหาตลาดในทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการ

ส่งเสริมการหาผูส้นบัสนุนเงินทุนและ/หรือลงทุนร่วมในการทาํธุรกิจในอนาคต 

นอกจากน้ียงัมีโอกาสทาํงานกบัภาคเอกชนในตาํแหน่งทางการขายและการตลาด  
“สร้างฝันธุรกจิส่วนตวัและช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ที่”

กบั โครงการ ป้ันดาวเกษตร4.0
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-การตลาด

การจดัการแข่งขนัป้ันดาวเกษตร4.0 เพ่ือคดัเลือกทีมเข้ารอบระดบัจงัหวดั

ทาํการอดั VDO การ Liveสดการขายผลิตผลทางการเกษตรส่งมา

ท่ีศูนย ์AIC ประจาํจงัหวดัเพื่อทาํการคดัเลือกใหเ้หลือ 2 ทีมต่อ

ประเภท (6ทีม) สุดทา้ยในการเขา้โครงการป้ันดาวเกษตร4.0 

ประจาํจงัหวดัเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมเป็นผูป้ระกอบการทาง

การเกษตรโดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของ

ศูนย ์AIC ประจาํจงัหวดั
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-การตลาด

การจดัการแข่งขนัป้ันดาวเกษตร4.0 เพ่ือคดัเลือกทีมเข้ารอบระดบัประเทศ

การ Liveสดการขายผลิตผลทางการเกษตรของศูนย ์AIC ประจาํจงัหวดัส่ง

ตวัแทนจงัหวดัมาทาํแข่งขนัรอบสุดทา้ยในระดบัประเทศของโครงการป้ัน

ดาวเกษตร4.0

โดยมีเกณฑก์ารตดัสิน 2 ส่วนท่ีสาํคญั

1.มิติดา้นเศรษฐกิจ :ยอดการขายและกาํไรจากการทาํการ Live สด

2.มิติดา้นสังคม : จาํนวนคนท่ีไดรั้บผลบวกจากการ Live สด (หากจาํหน่าย

สินคา้ไดห้ลากหลายวสิาหกิจชุมชน กย็ิง่เพิ่มคะแนนในมิติดา้นสังคม)
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-การผลติ

การจดัการแข่งขนัป้ันดาวเกษตร-ดาวการผลติ 4.0

เพ่ือคดัเลือกทีมเข้ารอบระดบัจงัหวดั

ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรผูส้นใจเขา้ทาํการแข่งขนั “ป้ันดาวเกษตร4.0-การผลิต”

ผูผ้า่นการคดัเลือกเขา้การแข่งขนัระดบัจงัหวดั

1.จะไดรั้บการฝึกอบรมกบัเหล่ากูรูทางดา้นการผลิตโดยใชก้ารตลาดนาํผา่นระบบ

ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อปูพื้นฐานการทาํธุรกิจออนไลน์อยา่งมืออาชีพ

2.มีรายไดจ้ากลดตน้ทุนต่อไร่และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยประสานงานผา่นระบบ

ฐานขอ้มูลของAIC ประจาํจงัหวดัสินคา้การเกษตรในจงัหวดัทอ้งถ่ินท่ีสังกดั

3.ไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ ในการหาตลาดในทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการ

ส่งเสริมการหาผูส้นบัสนุนเงินทุนและ/หรือลงทุนร่วมในการทาํธุรกิจในอนาคต 

นอกจากน้ียงัมีโอกาสทาํงานกบัภาคเอกชนในตาํแหน่งทางดา้นเทคโนโลยทีาง

การเกษตรสมยัใหม่  

“สร้างฝันธุรกจิส่วนตวัและช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ที่”

กบั โครงการ ป้ันดาวเกษตร4.0
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-การผลติ

การจดัการแข่งขนัป้ันดาวเกษตร4.0 เพ่ือคดัเลือกทีมเข้ารอบระดบัจงัหวดั

ทาํการอดั VDOแนวทางการลดตน้ทุนต่อไร่ ของการผลิตทาง

การเกษตรส่งมาท่ีศูนย ์AIC ประจาํจงัหวดัเพื่อทาํการคดัเลือกให้

เหลือ 2 ทีมต่อประเภท (6ทีม) สุดทา้ยในการเขา้โครงการป้ันดาว

เกษตร4.0-การผลิต ประจาํจงัหวดัเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมเป็น

ผูป้ระกอบการทางการเกษตรโดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายและท่ี

ปรึกษาทางเทคโนดลยกีารผลิตทางการเกษตรของศูนย ์AIC 

ประจาํจงัหวดั
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-การผลติ

การจดัการแข่งขนัป้ันดาวเกษตร4.0 เพ่ือคดัเลือกทีมเข้ารอบระดบัประเทศ

การ Liveสดโชวผ์ลงานการลดตน้ทุนทางการผลิตทางการเกษตรของศูนย ์

AIC ประจาํจงัหวดัส่งตวัแทนจงัหวดัมาทาํแข่งขนัรอบสุดทา้ยใน

ระดบัประเทศของโครงการป้ันดาวเกษตร4.0

โดยมีเกณฑก์ารตดัสิน 2 ส่วนท่ีสาํคญั

1.มิติดา้นเศรษฐกิจ :ยอดการลดตน้ทุนต่อไร่และเพิ่มมูลค่าสินคา้ทาง

การเกษตรจากการทาํการ Live สด เพื่อขยายผลในจงัหวดั

2.มิติดา้นสังคม : จาํนวนคนท่ีไดรั้บผลบวกจากการ Live สด (หากช่วยสร้าง

องคค์วามรู้ดา้นการลดตน้ทุนต่อไร่และ/หรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้

หลากหลายวสิาหกิจชุมชน กย็ิง่เพิ่มคะแนนในมิติดา้นสังคม)
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-SPONSOR COMPANY 

Talent  
Entrepreneur

CSV และ/หรือ Crowndfunding กบับริษัท(มหาชน) ด้วยโครงการปฏิรูปการศึกษาสู่

การศึกษาภาคการเกษตรอย่างยัง่ยืนโดยทาํร่วมกับทาง กลต ผ่านการพฒันาตลาดทุนไทยสู่

มาตรฐาน DJSI โดยเป็นหลักสูตรผู้ประกอบการการเกษตร

การปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบระบบการศึกษาตาม Demand Side เป็นฐานใน

การพฒันากาํลงัคนภาคการตลาดและเทคโนโลยกีารผลิตใหก้บับริษทั(มหาชน)ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละเช่ือม CSV ของบริษทั(มหาชน)สู่ โครงการ 1 จังหวดั 1 

Crowndfuding จะเป็นการเปล่ียนหลกัคิดการสรรหาทรัพยากรบุคคลในสายงานการ

ขายและการตลาด/การผลิตสมยัใหม่ โดยดูจากสมรรถนะการเรียนรู้จากการใชอ้งค์

ความรู้จากการปฏิบติัจริงผา่นโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0”โดยมีความร่วมมือในหลาย

ภาคส่วนหลกั UniconX เพื่อความย ัง่ยนื

โดยภาคเอกชนท่ีเป็นผุส้นบัสนุนมามีส่วนร่วมในการเป็น Commentator และมี

การทาํการตลาดผา่นรายการของโครงการป้ันดาวเกษตร ในรูปแบบและช่องทางท่ี

หลากหลาย เช่น เวบ็ไซต,์FB,Youtube,หนงัสือพิมพอ์อนไลน์,TV Online,..เป็นตน้

              นอกจากน้ียงัไดสิ้ทธิในการคดัเลือกผูช้นะการประกวดเขา้ร่วมหรือทีมงานท่ี

ทางบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนในการเขา้ร่วมงานทั้งในรูปแบบพนกังานและธุรกิจ Startup 

และมีสิทธิในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลดา้นนวตักรรมท่ีมีศกัยภาพในการทาํการตลาดของ

มหาวทิยาลยั (ตลาดนวตักรรมการเกษตร 4.0) 
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-ตลาดนวตักรรม  

ตลาดนวตักรรม 4.0
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-CROWDFUNDING 

รูปแบบรายได้ Crowndfunding
1.เงินบรจิาคทางตรงโดยไม่มีเง่ือนไข

2.เงินบรจิาคทางตรงโดยมีเง่ือนไข

   2.1 บรจิาคโดยระบ ุวิสาหกิจชมุชน/AIC จงัหวดั/AIC ส่วนกลาง เพ่ือนาํไปขบัเคล่ือน
โครงการ

   2.2 บรจิาคโดยระบ ุเป็นงบประมาณเพ่ือนาํไปใชต้ามวตัถปุระสงคแ์บบเฉพาะเจาะจงของ

ลกัษณะโครงการเช่น งบประมาณเพ่ือการตลาด,งบประมาณเพ่ือ CSR/CSV ใน

ลกัษณะเฉพาะของผูบ้รจิาค,ทนุการศกึษา,ทนุช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการและการสรา้งสงัคมมอือาชพี 

ระดับสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0” 

ตัวแทนระดับจังหวัดของโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0” 

ผู้ได้รับรางวลัระดับจังหวดัของโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0” 

Startup company

Talent Employee

Investor

Recruiter

Company (Sponsor)

AIC Academy :

AIC-Professional Community (For 

consult and development people)

1.Uni: มหาวทิยาลยั

2.Co : วทิยาลยั/บริษทั

3.Networking : ภาคีเครือข่าย

4.Expansion : ขยายผลระดบัประเทศ

UniconX-SE Consultium

Business ConsultantTalent  Entrepreneur  Consultant
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แนวทางการสรา้งผูป้ระกอบการ-เปา้หมายสูค่วามยัง่ยนื 

ระดับสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0” 

ตัวแทนระดับจังหวัดของโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0” 

ผู้ได้รับรางวลัระดับจังหวดัของโครงการ “ป้ันดาวเกษตร 4.0” 

Startup company

สร้างหว่งโซ่อุปทานใหม่ใหกั้บประเทศโดยใช้ภาคการเกษตรและเศรษฐกจิเชิงพืน้ทีเ่ป็นฐาน
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